
Päihdekäytön 
trendit- mikä 

nappaa

■ Muiden huumeiden kuin kannabiksen käyttö on 15–

16-vuotiailla harvinaista. 

■ Vuonna 2019 kolme prosenttia nuorista ilmoitti 

kokeilleensa jotain muuta huumetta kuin kannabista. 

Kannabis on yleensä ensimmäisenä kokeiltu huume, 

ja jotkut kannabista kokeilleista kokeilevat 

myöhemmin muita huumeita, yleensä kuitenkin 

vanhempina kuin 15–16-vuotiaina. 

■ Suonensisäisesti huumeita käyttäviä ei juuri löydy 

15–16-vuotiaiden peruskoululaisten keskuudesta. 

■ Muita huumeita kuten amfetamiinia, 

metamfetamiinia, heroiinia, kokaiinia tai LSD:tä 

ilmoitti eri vuosina käyttäneensä 0–2 prosenttia 

oppilaista. 

■ 2015 ja 2019 vuosina yksi prosentti vastaajista 

ilmoitti käyttäneensä muuntohuumeita. 







Kannabis

■ Kannabiksen kokeilu ja käyttö ovat yleistyneet täysi-ikäisillä nuorilla, mutta eivät alle 

18-vuotiailla. Vuosien 2014─2015 tilastojen mukaan kannabista oli joskus 

elämänsä aikana kokeillut tai käyttänyt 31 prosenttia yli 18-vuotiaista nuorista, 

alaikäisistä 8 prosenttia.

■ Nuorten yleisimmin kokeilema tai käyttämä huume on kannabis. Kannabista 

elinaikanaan kokeilleiden poikien osuus on noussut pojilla vuoden 1995 viidestä 

prosentista 13 prosenttiin vuonna 2019. Tytöillä vastaavat luvut olivat viisi ja 

yhdeksän prosenttia. Muiden huumeiden kohdalla ei ole tapahtunut merkittäviä 

muutoksia.

■ Huolestuttava trendi on ollut asenteiden lieveneminen kannabiksen käytön riskejä 

kohtaan



Faktoja kannabiksen käytöstä

■ Runsaaseen käyttöön liittyy 6-7 kertainen riski sairastua 

skitsofreniaan, käyttö 15-vuotiaasta->suurempi riski

■ 37 % kannabispsykoosiin sairastuneista sairastui 

skitsofreniaan 5 v.seurannassa

■ Jos kaikki kannabiksen käyttö loppuisi olisi maailmalla 8% 

vähemmän skitsofreniaa



Faktoja kannabiksen käytöstä

■ Ei sisällä nikotiinia (riippuvuus siksi vähäisempää)

■ Tervaa keuhkoihin 4-5 kertaa enemmän kuin tupakoinnista

■ Enemmän PAH yhdisteitä ja häkää (karsinogeenit)-> 1 jointti

päivässä vastaa 1 askia päivässä

■ Lisää syöpäriskiä (suun ja nielun) 2-6-kertaiseksi

■ Tupakalla ja kannabiksella synerginen vaikutus









Muuntohuumeet

■ Muuntohuumeet ovat synteettisiä psykotrooppisia

aineita, joita usein markkinoidaan ”laillisina 

huumeina”

■ Valtaosa ko. aineista kuuluvat 

amfetamiinityyppisten stimulanttien ryhmään (esim.  

MDPV eli ”aakkoset”, 2-DPMP eli ”daisy”) 

■ Kannabinoidireseptoriagonistit (”laillinen kannabis”, 

kuten JWH-018 eli ”jehova”) muodostavat toisen, 

nopeasti kasvavan muuntohuumeryhmän

■ Uusi huumausainelaki nopeuttaa uusien 

molekyylien huumeluokittelun, mutta lain 

kiertäminen uusilla yhdisteillä on 

tulevaisuudessakin odotettavissa 



Muuntohuumeiden haasteet

■ Erilaisten aineiden myynti internetissä ja somessa, Tor,Snap,Kik jne..

■ Motiivit: lain kiertäminen, etsitään ”uusia” ja/tai voimakkaita vaikutuksia

Poliisi ja tulli: aineet eivät ole huumevalvonnan ulottuvilla (”laillisia huumeita”), kontrolli 

vaikeaa 

Terveydenhuolto: 

■ Uusia, ennestään tuntemattomia myrkytyksiä ja muita terveyshaittoja

■ Aineiden farmakologiaa tunnetaan huonosti   



Huumekuolemat kasvussa nuorilla

■ Vielä vuonna 2013 huumemyrkytykseen kuolleita nuoria 

ikäluokassa 15–19 oli THL:n Päihdetilastollisen vuosikirjan 

mukaan kaksi, mutta vuonna 2018 vastaava lukumäärä oli 20.

■ Huumekuolemien määrän kasvu on suurinta juuri teini-ikäisissä.

■ Tilastossa huumekuolemiksi on luokiteltu huumeiden ja 

lääkkeiden päihdekäytön aiheuttamat tapaturmaiset 

myrkytykset.
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